
แบบ สขร.1

                สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน  2557

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,481,000 1,481,000       สอบราคา หจก.อริญชัยการโยธา 1,478,000       หจก.อรัญชัยการโยธา  เสนอราคารายต ่าสุด 17/2558

สายสามแยกไผ่ปนู หมูท่ี  1 ต่าบลสนิปนุ หจก.สุภกจิคอนกรีต 1,480,000       1,476,000  และเหมาะสมดทีี สุด ลว. 3 พฤศจกิายน 2557

อ่าเภอพระแสง เชื อม ต่าบลคลองฉนวน หจก.ดเีซลซวีลิ (1999) 1,479,000       (ตอ่รองราคาแลว้)

อ่าเภอเวยีงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หจก.เอส.ท.ีเค.แทรกเตอร์ 1,481,000        

คอนสตรัคชั น

หจก.บญุมวีัสดุภณัฑ์ 1,481,000        

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,504,000 1,476,000       สอบราคา หจก.อริญชัยการโยธา 1,472,000        หจก.อริญชัยการโยธา  เสนอราคารายต ่าสุด 18/2558

สายปากบาง ต่าบลสองแพรก อ่าเภอชัยบรีุ หจก.นครเวยีงชัย 1,475,000       1,471,000  และเหมาะสมดทีี สุด ลว. 4 พฤศจกิายน 2557

จังหวัดสุราษฎร์ธานี หจก.เพชรไพรัชการโยธา 1,475,700        (ตอ่รองราคาแลว้)

บริษทั ครุฑเพชร จ่ากดั 1,476,000       

บริษทั ปิ่นรักอนิเตอร์เนชั นแนล 1,476,000       

คอนสตรัคชั น จ่ากดั

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,504,000 1,471,600        สอบราคา หจก.อรัญชัยการโยธา 1,471,600        บริษทั ครุฑเพชร จ่ากดั  เสนอราคารายต ่าสุด 20/2558

สาย หมูท่ี  1 - หมูท่ี  4 ต่าบลคลองนอ้ย หจก.เพชรไพรัชการโยธา 1,471,600        1,469,000  และเหมาะสมดทีี สุด ลว. 7 พฤศจกิายน 2557

อ่าเภอชัยบรีุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษทั ครุฑเพชร จ่ากดั 1,470,000       (ตอ่รองราคาแลว้)

บริษทั ปิ่นรักอนิเตอร์เนชั นแนล 1,471,600        

คอนสตรัคชั น จ่ากดั

องค์การบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎร์ธานี

วันท่ี 28  เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2557

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจ้าง
ล าดบัท่ี งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจ้าง  เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื้อหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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4 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง 4,415,000 4,418,000       e-Auction หจก.ทวผีลพฒันากอ่สร้าง 4,410,000       บริษทัเสริมพนุพนิเทรดดิ้ง  เสนอราคารายต ่าสุด 21/2558

แอสฟลัทต์กิคอนกรีต สายตะปาน 12 หจก.อภชิัจจบ์ริการ 4,410,000       จ่ากดั  4,406,000  และเหมาะสมดทีี สุด ลว.12 พฤศจกิายน 2557

ต.ตะปาน อ.พนุพนิ  เชื อม ต.บา้นท่าเนยีบ บริษทัเสริมพนุพนิเทรดดิ้ง จ่ากดั 4,406,000       (ตอ่รองราคาแลว้)

อ.ครีีรัฐนคิม จ.สุราษฎร์ธานี

5 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายดหีมี 3,000,000 2,967,000       e-Auction หจก.ทวผีลพฒันากอ่สร้าง 2,962,000       หจก.สมบรูณ์พรเจริญ  เสนอราคารายต ่าสุด 22/2558

ต. หวัเตย เชื อม ต. หนองไทร อ. พนุพนิ หจก.สมบรูณ์พรเจริญกอ่สร้าง 2,960,000       กอ่สร้าง  2,960,000  และเหมาะสมดทีี สุด ลว.12 พฤศจกิายน 2557

จ. สุราษฎร์ธานี (ตอ่รองราคาแลว้)

6 ซื้อเหรียญรางวัล จ่านวน 15,000 เหรียญ 750,000 750,000         สอบราคา เค.เอส.สปอร์ต 750,000          เค.เอส.สปอร์ต  เสนอราคารายต ่าสุด 28/2557

ส่าหรับโครงการแขง่ขันทกัษะทางวชิาการ 750,000  และเหมาะสมดทีี สุด ลว.13 พฤศจกิายน 2557

"วขริวชิาการสุราษฎร์ธานี" (ตอ่รองราคาแลว้)

7 โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมสภาองคก์าร 5,000,000 4,997,000       e-Auction บริษทั ไตรมติรเอ็นจเินยีริ งแอนด์ 4,967,000       บริษทั ไตรมติรเอ็ดนจเินยี  เสนอราคารายต ่าสุด 23/2558

บริหารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี(ชัน้ 3) คอนสตรัคชั น จ่ากดั ริ งแอนดค์อนสตรัคชั น  และเหมาะสมดทีี สุด ลว.17 พฤศจกิายน 2557

พร้อมระบบภาพ และระบบเสยีงสมบรูณ์ บริษทั ชุมราษฎร์ วศิวกรรม 4,979,000       จ่ากดั  4,967,000

จ่ากดั (ตอ่รองราคาแลว้)

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,150,000 2,151,000       e-Auction บริษทั ชนิทรัพย์วัฒนา จ่ากดั 2,147,000        หจก.เอส.ท.ีเค.แทรกเตอร์  เสนอราคารายต ่าสุด 24/2558

สาย หมูท่ี  7 ต่าบลล่าพนู เชื อม ต่าบลทุง่เตา หจก.สุเทพพฒันาการโยธา 2,147,000        คอนสตรัคชั น  และเหมาะสมดทีี สุด ลว.19 พฤศจกิายน 2557

อ่าเภอบา้นนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หจก.สนิแสงจันทร์นครศรีฯ 2,147,000        (ตอ่รองราคาแลว้)

หจก.ป.นครศรี การชา่ง 2,147,000        

หจก.สุราษฎร์คอนกรีตอัดแรง 1,600,000       

หจก.ภกัสุธโีกศลการกอ่สร้าง 2,147,000        

หจก.นามชัยรุ่งเรืองการโยธา 2,117,000        

 เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื้อหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจ้าง
ล าดบัท่ี งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจ้าง
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นวลวัฒนก์ารโยธา 2,147,000        

หจก.โชคทองสรรพกจิ 1,468,000       

ภาวดยีงยุทธ 2,000,000       

หจก.เอส.ท.ีเค.แทรกเตอร์ 1,390,000       

คอนสตรัคชั น

บริษทั เสริมพนุพนิเทรดดิ้งจ่ากดั 1,600,000       

บริษทั ปัน่รักอนิเตอร์เนชั นแนล 1,850,000       

คอนสตรัคชั น จ่ากดั

9 โครงการบกุเบกิยกระดับขยายคนัทางสาย 732,000 732,000         สอบราคา สมยุโลจสิตกิส์ 730,000          สมยุโลจสิตกิส์  เสนอราคารายต ่าสุด 25/2558

เขาขวาง-แหลมสอ-ตลิ งงาม หมูท่ี  1 ต่าบล บริษทั อ.พ.ก.การโยธา จ่ากดั 730,700          725,000  และเหมาะสมดทีี สุด ลว.19 พฤศจกิายน 2557

หนา้เมอืง อ่าเภอเกาะสมยุ (ตอ่รองราคาแลว้)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 3,000,000 3,000,000      e-Auction หจก.ช.รัตนภทัร 2,994,000       หจก.สมบรูณ์พรเจริญ  เสนอราคารายต ่าสุด 26/2558

คอนกรีต สายบางออ้-ไทรงาม ต่าบลทา่ขา้ม บริษทั ซนิทรัพย์วัฒนา จ่ากดั 2,994,000       กอ่สร้าง  2,990,000  และเหมาะสมดทีี สุด ลว.20 พฤศจกิายน 2557

เชื อมถนนเอเซยีสาย 41 ต่าบลทา่โรงชา้ง หจก.ทวผีลพฒันากอ่สร้าง 2,994,000       (ตอ่รองราคาแลว้)

อ่าเภอพนุพนิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หจก.สนิแสงจันทร์นครศรีฯ 2,994,000       

หจก.ป.นครศรีการชา่ง 2,994,000       

หจก.สมบรูณ์พรเจริญกอ่สร้าง 2,990,000       

11 โครงการบกุเบกิถนนลูกรังสายจันทร์โกมทุ 4,000,000 4,245,000       e-Auction บริษทั ชนิทรัพย์วัฒนา จ่ากดั 4,087,000       บริษทั เอส.อาร์.ซ.ีออโต้  เสนอราคารายต ่าสุด 27/2558

ม. 1 ต.คลองนอ้ย เชื อม ม.1 ต.บางโพธิ์ หจก.กอ้งภพการขนสง่ 3,737,000       จ่ากดั  2,812,000  และเหมาะสมดทีี สุด ลว.20 พฤศจกิายน 2557

อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี หจก.อภชิัจจบ์ริการ 4,237,000       (ตอ่รองราคาแลว้)

หจก.สนิแสงจันทร์นครศรีฯ 4,237,000       

ล าดบัท่ี งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจ้าง
 เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื้อหรอืจ้าง
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หจก.ป.นครศรี การชา่ง 4,237,000       

หจก.อริญชัยการโยธา 4,237,000       

หจก.ภกัสุธโีกศลการกอ่สร้าง 4,237,000       

หจก.สมบรูณ์พรเจริญกอ่สร้าง 4,200,000       

ภาวดยีงยุทธ 3,840,000       

หจก.เพชรไพรัชการโยธา 4,237,000       

หจก.เอส.ท.ีแทรกเตอร์ 4,237,000       

คอนสตรัคชั น

บริษทั เอส ซ ีจ ี1995 จ่ากดั 4,237,000       

บริษทัเสริมพนุพนิเทรดดิ้ง จ่ากดั 4,237,000       

บริษทั ครุฑเพชร จ่ากดั 2,970,000       

บริษทั เอส.อาร์.ซ.ีออโต ้จ่ากดั 2,812,000       

บริษทัประภาพร ดเีวลลอปเมน้ท์ 4,235,000       

หจก.ธ.พริสทิธิ ์การโยธา 3,360,000       

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 1,968,000       e-Auction นภาพล 1,965,000       นภาพล 1,958,000  เสนอราคารายต ่าสุด 28/2558

สายประชารักษ์-วังกลั ง หมูท่ี  6 ต่าบลมะเร็ต หจก.สุพลรัตน ์การโยธา 1,968,000       (ตอ่รองราคาแลว้)  และเหมาะสมดทีี สุด ลว.20 พฤศจกิายน 2557

อ่าเภอเกาะสมยุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13 โครงการปรับปรุงภมูทิศันส์ระน้่าเถีย๊ะ หมูท่ี 3,000,000 2,956,000      e-Auction หจก.อริญชัยการโยธา 2,951,000       หจก.ภทัรกลุกอ่สร้าง  เสนอราคารายต ่าสุด 29/2558

3 ต่าบลทุง่กง อ่าเภอกาญจนดษิฐ ์จังหวัด หจก.ภกัสุธโีกศลการกอ่สร้าง 2,951,000       2,950,000  และเหมาะสมดทีี สุด ลว.20 พฤศจกิายน 2557

สุราษฎร์ธานี หจก.ภทัรกลุกอ่สร้าง 2,950,000       (ตอ่รองราคาแลว้)

ภาวดยีงยุทธ 2,950,900       

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจ้าง
 เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื้อหรอืจ้าง

ล าดบัท่ี งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



 -5-

14 โครงการจา้งเหมาท่าความสะอาดอาคาร 450,000 450,000         สอบราคา หจก.เตชวัน คลนีนิ ง 389,000         หจก.เตชวัน คลนีนิ ง  เสนอราคารายต ่าสุด 30/2558

ที ท่าการและบริเวณรอบส่านักงานองคก์าร หจก.เอ็ม.ดี.คลนีนิ ง 402,000          389,000  และเหมาะสมดทีี สุด ลว.28 พฤศจกิายน 2557

บริหารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตอ่รองราคาแลว้)

15 จา้งเจา้หนา้ที รักษาความปลอดภยั ณ บริเวณ 370,000 370,000         กรณีพเิศษ องคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ 370,000          องคก์ารสงเคราะหท์หาร  เสนอราคารายต ่าสุด 31/2558

สวนสาธารณะบอ่น้่าร้อนเฉลมิพระเกยีรติ ผ่านศกึ  370,000  และเหมาะสมดทีี สุด ลว.28 พฤศจกิายน 2557

ต่าบลทา่สะทอ้น อ่าเภอพนุพนิ จังหวัด (ตอ่รองราคาแลว้)

สุราษฎร์ธานี

16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000       สอบราคา หจก.สุราษฎร์คอนกรีตอัดแรง 2,000,000       บริษทั มณีเพชร จ่ากดั  เสนอราคารายต ่าสุด 32/2558

สายคลองฮาย หมูท่ี  9 ต่าบลชา้งซา้ย อ่าเภอ หจก.อนันตญา คอนสตัคชั น 1,998,000       1,990,000  และเหมาะสมดทีี สุด ลว.28 พฤศจกิายน 2557

กาญจนดษิฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หจก. เอส.ท.ีเค.แทรกเตอร์ 1,999,000       (ตอ่รองราคาแลว้)

คอนสตรัคชั น

บริษทั มณีเพชร จ่ากดั 1,995,000       

บริษทั ครุฑเพชร จ่ากดั 1,999,000       

บริษทั ปิ่นรักอนิเตอร์เนชั นแนล 2,000,000       

คอนสตรัคชั น จ่ากดั

ล าดบัท่ี งานท่ีจัดซื้อหรอืจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรอืจ้าง
ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจ้าง
 เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื้อหรอืจ้าง


